السٌرة العلمٌة للتدرٌسً االستاذ المساعد الدكتور

علً عطٌة شرقً الكعبً

االسم :علً عطٌة شرقً سعدون الكعبً
المرتبة العلمٌة :أستاذ مساعد
مكان العمل :جامعة بغداد /كلٌة التربٌة (ابن رشد) للعلوم االنسانٌة
التولد :مٌسان 7361
عنوان السكن :بغداد الجدٌدة-المشتل م 193/ز 92/د3/
موباٌل01105100227 :
البرٌد االلكترونًdr.alialkabi@yahoo.com :

الشهادات:
 .7بكالورٌوس تارٌخ جامعة بغداد/كلٌة التربٌة(ابن رشد) .7330/7323
 .9ماجستٌر فً التارٌخ اإلسالمً /جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة (ابن رشد) ،7335
عنوان الرسالة -أدارة الدولة العربٌة اإلسالمٌة فً عهد اإلمام علً بن ابً

طالب(علٌه السالم).
 .3دكتوراه فً التارٌخ اإلسالمً جامعة بغداد /كلٌة التربٌة(ابن رشد) ،عنوان األطروحةـ

التعاٌش السلمً بٌن األدٌان السماوٌة فً األندلس(من الفتح اإلسالمً حتى
نهاٌة دول الطوائف).

االنشطة العلمٌة:
 .7عمل تدرٌسٌا فً كلٌة اآلداب والعلوم /جامعة عمر المختار فً لٌبٌا من -7332
.9003
 .9عمل رئٌسا لقسم التارٌخ فً كلٌة التربٌة/جامعة عمر المختار.
 .3عمل مقررا لقسم التارٌخ فً كلٌة التربٌة(ابن رشد) جامعة بغداد للسنوات -9003
7077-9070 / 9070
 .4عضو اللجنة الوطنٌة للمناهج التربوٌة العراقٌة ،وشارك فً وضع مفردات المناهج
الدراسٌة للمراحل الدراسٌة(االبتدائٌة و المتوسطة).
 .5درس العدٌد من المواد العلمٌة ،منها السٌرة النبوٌة والخالفة الراشدة والحضارة
العربٌة االسالمٌة وتارٌخ المغرب واالندلس ومادة حقوق اإلنسان وغٌرها.
 .6له عدة كتب شكر والتقدٌر من(وزٌر التعلٌم ورئٌس الجامعة وبعض عمداء الكلٌات)
 .1له بعض المؤلفات منها:
 تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة مع آخرٌن ،طبع على نفقة وزارة الداخلٌة(هٌئةالتدرٌب والتأهٌل).9002
 أدارة الدولة العربٌة االسالمٌة فً عهد االمام علً بن ابً طالب(علٌه السالم) صدرمن دار الكندي(أربد -األردن).9007
 التعاٌش السلمً بٌن االدٌان السماوٌة (االنلس نموذجا). .2نشر عدد من البحوث العلمٌة داخل العراق وخارجه منها:
 االندلس مجتمع الرقً وسٌاسة السقوط ،مجلة العلوم االنسانٌة جامعة عمر
المختار /كلٌة االداب .9009
 اإلدارة والقرار عند أمٌر المؤمنٌن علً بن ابً طالب(علٌه السالم) مجلة
األستاذ العدد(.9002 )62
 آل مغٌث الرومً ودورهم فً أحداث االندلس(مشترك) مجلة دراسات
تارٌخٌة -بٌت الحكمة -العدد(.9079 )37
 أثر اللغة العربٌة فً إسهامات الٌهود والنصارى فً االندلس اثناء
عهدي(الخالفة والطوائف) مجلة دراسات تارٌخٌة -بٌت الحكمة -العدد()39
.9079

 المساجد والمدارس وأثرها التعلٌمً فً الدولة الحفصٌة(339-695هـ) بٌت
الحكمة-العدد(.9074 )36
 أبرز رجاالت الفكر الشٌعً فً بالد االندلس خالل عصري(الخالفة والطوائف)
قٌد النشر.
 .3شارك فً العدٌد من الدورات العلمٌة لتحقٌق المخطوطات التارٌخٌة.
ٌقوم حالٌا بتحقٌق مخطوط بعنوان(أحسن المسالك فً أخبار البرامك) للحافظ
.70
ابو ٌوسف الملوي.
شارك بعدد من ورش العمل داخل العراق وخارجه منها:
.77
 تفعٌل العمل بمفاهٌم حقوق االنسان لدى أساتذة الجامعات /بٌروت.9073-
 مشروع االستراتٌجة الوطنٌة فً العراق من( )9071-9073نوع المشاركة
بحث بعنوان(الشباب واألمن الفردي والوطنً) أربٌل.
 أشرف على العدٌد من بحوث التخرج.
 أشرف وناقش العشرات من الرسائل الجامعٌة(الدكتوراه والماجستٌر)
 له رؤٌا مستقبلٌة لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة من خالل بعض االفكار
التى طرحها فً الندوات والمؤتمرات.

